Príloha
k zákonu č. 226/2011 Z. z.
VZOR

Žiadosť
o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
1. Údaje o žiadateľovi
Názov obce:
Adresa: ulica, číslo súpisné/orientačné, PSČ:
Meno a priezvisko starostu:
Kraj:

Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Číslo faxu:
Okres:

2. Označenie účelu dotácie:
(Názov územnoplánovacej dokumentácie a etáp jej spracovania, na ktoré žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie)

Územný plán obce – Návrh a čistopis

3. Popis stavu územnoplánovacej dokumentácie obce:
(Popis stavu územnoplánovacej činnosti obce ku dňu podania žiadosti – názov územnoplánovacej dokumentácie,
prípadne jej etapy, dátum schválenia, číslo uznesenia o schválení a pod.)
Prieskumy a rozbory obce 12/2006
Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce 11/2007
Schválené uznesením č. 70/2008 Obecného zastupiteľstva v ...... zo dňa 20.06.2008

4. Vyčíslenie oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa §3 ods. 3
zákona:
Náklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom
rozpočtovom roku podania žiadosti spolu: Celkové finančné náklady na spracovanie
ÚPD v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorú sa dotácia vzťahuje, t.j. náklady
musia vzniknúť v príslušnom rozpočtovom roku podania žiadosti. Preplatenie
nákladov za predchádzajúce roky sú neoprávnené.
.....10 000,00.......eur

z toho: požadovaná dotácia (max. 80% oprávnených nákladov podľa §3 ods.
2zákona)
........8 000,00.......eur

5. Celkový podrobný harmonogram etáp obstarávania kompletnej územnoplánovacej dokumentácie, ku
ktorej sa vzťahuje žiadosť o poskytnutie dotácie: [§ 19a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.]:
Etapa:
(Názov, popis)

Dátum
(rok/mesiac)

Uskutočnená
(Áno/Nie)

Náklady
(eur)

Prieskumy a rozbory obce ....

12/2006

áno

5 000,00

Zadanie pre spracovanie ÚPN obce
....

11/2007

áno

1 900,00

Návrh územného plánu obce

10/2012

nie

9 000,00

Čistopis územného plánu obce

11/2012

nie

1 000,00

Suma týchto nákladov má byť zhodná so sumou v prvej časti tabuľky č. 4.
6. Vyhlásenie žiadateľa :
Vyhlasujem, že
a) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné, pravdivé a súhlasím s ich spracovaním a
zverejnením,
b) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie
dotácie, ktorá bude zverejnená na webovom sídle poskytovateľa dotácie
c) som si vedomý, že všetky podmienky poskytnutia dotácie a kontrola jej čerpania budú premietnuté do zmluvy o
poskytnutí dotácie,
d) poskytnem súčinnosť a umožním vykonanie všetkých kontrol súvisiacich s poskytnutím dotácie, vrátane kontrol
na mieste,
e) poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
f) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,
g) som si vedomý povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní
podmienok poskytnutia dotácie,

Za žiadateľa:
Meno a priezvisko starostu obce: ......................................................
Podpis starostu obce : .....................................................
V .........................................dňa ................................

(Odtlačok pečiatky žiadateľa)

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa § 5
ods. 2 zákona:

1. Kópia schváleného zadania územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie
vzťahuje, vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania.
2. Kópia stanoviska podľa § 20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť
o poskytnutie dotácie vzťahuje.
3. Kópia zmluvy medzi obcou a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť
o poskytnutie dotácie vzťahuje, vrátane vyčíslenia a špecifikácie nákladov na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie.
4. Výpis z účtu obce v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie obce o zabezpečení vlastných
zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20%oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona,
obe nie staršie ako tri mesiace.
5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, nie staršieho ako tri mesiace, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.
6. Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d)
zákona.
7. Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
8. Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.
9. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 . Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
10. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že obec nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové
sporenie.

